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ÎNSCRIEREA LA 
CONCURSUL DE ADMITERE 

Sesiunea septembrie 2010 

- acte necesare – 
 

Înscrierile pentru concursul de admitere la doctorat se fac în perioada 1-

10 septembrie, între orele 900-1400 în zilele lucrătoare şi 900-1200 sâmbătă şi 

duminică, la secretariatul Facultăţii de Drept, secretar Cîrstea Antonica. 

În cadrul Universităţii din Bucureşti, absolvenţii cu diplomă de licenţă 

eliberată înainte de anul 2003, au dreptul să participe la concursul de 

admitere la doctorat, fără să fi absolvit ciclul de studii universitare de 

masterat, conform deciziei Senatului universitar din luna aprilie 2002. 

Absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată începând cu anul 2003, au 

dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat, numai dacă au şi 

diplomă de master.  

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar   

mapă (plic), pe care se vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu 

iniţiala tatălui, domeniul de doctorat şi îndrumătorul ştiinţific solicitat pentru 

anul I: 

1. crere/fişă de înscriere - formular tip – se va completa la secretariat, 

când se  depune dosarul;  

2. certificat de naştere, copie legalizată; 

3. certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, 

copie legalizată; 

4. B.I sau C.I. – fotocopie simplă; 

5. 2 fotografii tip B.I.; 
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6. diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată; 

7. diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment 

la diplomă, copii legalizate; 

8. diploma de master şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii 

legalizate (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003) -  

absolvenţii de master care nu posedă încă diplomă de absolvire 

(promoţia 2010) vor depune la dosar o adeverinţă din care să rezulte 

acest lucru şi suplimentul la diplomă/situţia şcolară, copii legalizate; 

9. memoriu de activitate ştiinţifică; 

10. lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate; 

11. propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul 

îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia; 

12. o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza 

căreia să se poată desfăşura concursul; 

13. certificat de competenţă lingvistică, fotocopie simplă (standard 

minim – nivel B2, vezi Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, art. 44,  alin. 3 şi lista 

cu  alte tipuri de certificate recunoscute); 

14. chitanţa de achitare a taxei de înscriere – taxa este în valoare de 260 

lei şi se achită la orice filială a B.C.R. din ţară,  în contul   Facultăţii   

de    Drept, Universitatea din Bucureşti 

RO42RNCB0076010452620037/ RON BCR, sector 5. 

Pe ordinul de plată va fi menţionat numele candidatului şi 
tipul taxei: 
„Concurs de admitere doctorat – Facultatea de Drept a 

Universităţii din  Bucureşti” 

Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către 
depunători, fără să afecteze nivelul taxei.  
Nu se admite plata prin poştă.  

  
 

Personalul încadrat în Universitate este scutit de plata taxei de înscriere. Se va 

depune la dosar o adeverinţă din care să rezulte această calitate. 
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Copiile actelor vor fi legalizate la notariat. 
 

Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere 

traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de 

către  Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului. 

   


